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Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste  Nová Dubnica  01.12.2021  

VZN  zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica 16.12.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021 

 

 

Mesto Nová Dubnica podľa § 4 ods.3 písm. c),  § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g)  zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom  zriadení  v znení  neskorších predpisov,  v nadväznosti  na zákon NR SR 

č.  582/2004 Z. z.  o miestnych daniach  a miestnom poplatku  za komunálne  odpady a drobné 

stavebné odpady v znení  neskorších  predpisov   ( ďalej len  zákon  )  v y d á v a   pre  mesto  Nová  

Dubnica   toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Dubnica č. 10/2021 o doplnení a zmene 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Dubnica č. 9/2021  

o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

1.   Článok 8, bod 2 – doterajšie znenie sa nahrádza novým, ktoré znie: 

 

       Mesto zníži poplatok o 30 % fyzickým osobám, ktoré dosiahli k 1. januáru príslušného roka  

       vek 62 rokov. 

 

2.  Príloha č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nová Dubnica č. 9/2021 o poplatku za  

       komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa  nahrádza Prílohou č. 1 k tomuto Všeobecne  

       záväznému nariadeniu mesta Nová Dubnica č. .../2021 o doplnení a zmene Všeobecne  

       záväzného nariadenia mesta Nová Dubnica č. 9/2021 o poplatku za komunálne odpady  

       a drobné  stavebné odpady. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenie 

 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 16.12.2021 uznesením Mestského  

      zastupiteľstva v Novej Dubnici  č. 102 

2.  Toto  nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022. 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

          primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k VZN č. .../2021 

 

Sadzby poplatku za komunále odpady a drobné stavebné odpady 

 

                                      

poplatník Sadzba v eur/deň 

Fyzická osoba Prihlásená v meste na trvalý 

alebo prechodný pobyt 

0,0987 €/deň 

Oprávnená užívať alebo 

užívajúca nehnuteľnosť ( 

garáž, záhrada ) na iný účel 

ako podnikanie a nemá TP na 

území mesta 

0,03 €/deň 

Fyzická osoba Oprávnená užívať alebo 

užívajúca nehnuteľnosť ( byt ) 

na iný účel ako podnikanie 

a nemá TP na území mesta 

0,0987 €/deň 

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať 

alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na 

podnikanie 

0,03 €/deň 

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo 

užíva nehnuteľnosť na účel podnikania 

0,0653 €/deň 

Množstvový zber – sadzba v € za 1 liter odpadu 0,0531 €/liter odpadu 

Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí 

určený na recykláciu – sadzba v € za 

1  kilogram odpadu 

0,040 €/kg  odpadu 

Drobný stavebný  odpad netriedený určený  na 

zneškodnenie na skládke odpadov – sadzba v € 

za  

1 kilogram  odpadu 

0,075 €/kg odpadu 
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